Reklamný formát
Small attention
Square
Leaderboard
Billboard
Double square
Banner

Špecifikácia
Umiestnenie

Rozmer*

Title, Article,... 300x75 px

Cena za 7 dní v zobrazeniach**
Pozn.

Rotácia 33% Rotácia 50% Rotácia 66%

100% zobr.

Popis

Orientačný prepočet CPT***

fix

30,00 €

45,00 €

60,00 €

90,00 € Všetky obsahové stránky mimo fotogalérií

1,00 €

Title 1

300x250 px fix

30,00 €

45,00 €

60,00 €

90,00 € Titulná stránka vedľa TOP článku

5,40 €

Title 2 - 3

300x250 px fix

20,00 €

30,00 €

40,00 €

60,00 € Titulná stránka pri kategórii Šport a ďalšej

3,60 €

5,00 €

7,50 €

10,00 €

15,00 € Prehľad starších článkov a kategórií

5,00 €

Categories 1 - 3 700x60 px

max

Article

970x90 px

fix

100,00 €

150,00 €

200,00 €

300,00 € Hlavný banner nad článkami a podstránkami

4,30 €

Article

970x200 px fix

120,00 €

180,00 €

240,00 €

360,00 € Hlavný banner nad článkami a podstránkami

5,10 €

Article

300x600 px fix / scroll

120,00 €

180,00 €

240,00 €

360,00 € Kĺzavý banner vedľa článkov

5,10 €

Photogallery

300x600 px fix

80,00 €

120,00 €

160,00 €

240,00 € Banner vedľa fotiek vo fotogalérii

3,70 €

Article

640x200px

80,00 €

120,00 €

160,00 €

240,00 € Banner pod článkom

3,40 €

max

* - okrem rozmeru v pixeloch je potrebné dodržiavať aj maximálnu veľkosť súboru reklamného banneru do 100 kB.
** - Jednotlivé časti podielov zobrazení sa predávajú len v prípade voľných kapacít pozície
*** - Reklamné pozície sú predávané za fixnú cenu, prepočet na CPT (cena za jedentisíc zobrazení) je orientačný a vychádza z priemernej návštevnosti portálu.
Na platenú politickú reklamu sa v prípade bannerovej reklamy vzťahuje príplatok +30% a ďalšie povinnosti vyplývajúce z VOP a súvisiacich zákonov Slovenskej republiky.

Reklamný formát

Špecifikácia

Cena za publikovanie

Zdieľanie na facebooku BBonline.sk

Popis

TOP pozícia

70,00 €

20,00 €

Bežná pozícia

50,00 €

/ neumožňuje sa

Na titulke minimálne 24 hodín. Vychádza ako bežná správa v rubrike správy a PR články.

Politický PR článok Bežná pozícia

70,00 €

/ neumožňuje sa

Na titulke minimálne 24 hodín. Max 3 v jednom kalendárnom týždni.

SEO PR článok

Bežná pozícia

20,00 €

/ neumožňuje sa

Publikovaný do histórie so spätným dátumom minimálne 5 dní od aktuálneho termínu.

Prevydanie

Bežná pozícia

20,00 €

/ neumožňuje sa

Opakované vydanie staršieho PR článku (bez obsahových zmien) s novým dátumom.

Backlink

V článkoch

3,00 €

/ neumožňuje sa

Za jeden odkaz na jednu frázu vo vybranom redakčnom príspevku staršom ako 5 dní.

PR článok

Spracovanie PR článku redakciou

od 20,00 €

-

TOP pozícia 12 hodín, následne v bežnej pozícii. Spolu na titulke minimálne 24 hodín.

Podľa náročnosti spracovania a potrebných príprav.

Všetky PR články sú označené ako PR článok / Reklamný článok alebo ako Platená politická reklama. Pri reklamných článkoch je možné na požiadanie vopred vypnúť možnosť diskusie.
Uvedené ceny sú konečné a platné ku dňu 1.6.2017 až do vydania nového cenníka. Obchodný vzťah sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na www.bbonline.sk/vop.
Zľavy z cenníkových cien ponúkaných služieb sú poskytované dohodou v prípade využitia kombinácie služieb na základe samostatnej cenovej ponuky.
REGIONAL MEDIA, s.r.o. nie je platcom DPH. Dodanie služby pre zahraničný subjekt v rámci Európskej únie, je možný na základe prenesenia daňovej povinnosti.

REGIONAL MEDIA, s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v OR OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č.: 19917/S
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

46091416
2023225413
SK2023225413 / len pre zahraničný obchodný styk

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Fio banka, a.s.
SK0783300000002500913622
FIOZSKBAXXX

